
AVUI46 DIJOUS, 31 DE MAIG DEL 2007Cultura i Espectacles

MÚSICA
Tresserras aposta
per una digitalització
del negoci musical
El conseller J. M. Tresserras va
apostar ahir per un model di-
gitalitzat com a via de negoci
del sector de la música. Per a
Tresserras, la irrupció de les
noves tecnologies ha fet desa-
parèixer el model industrial
català de finals del segle XIX i
principis del XX. “El canvi tot
just ha començat i el sector
musical reuneix les condicions
per ser-ne capdavanter”, va
dir, a l’acte de presentació de
les jornades Digital Music 2.0.

TEATRE
Estrena a l’Apolo de
l’obra ‘Un adulterio
casi decente’
Avui arriba al teatre Apolo Un
adulterio casi decente, un dels
treballs amb més èxit al teatre
de text del prestigiós director
de musicals Jaime Azpilicueta
(Jesucristo Superestar, Evita i la
recent Cabaret, entre d’altres).
La protagonista és la veterana
María Luisa Merlo, reconeguda
per la seva dilatada carrera al
teatre i a la televisió (al llegen-
dari Estudio 1). També hi inter-
venen Juan Carlos Larrañaga
Merlo, fill de l’actriu, el també
veterà Pedro Civera i la cantant
Paloma Domínguez, que debu-
ta en el teatre de text.

MÚSICA
‘Essència d’aplec’,
d’Enric Ortí, Sardana
de l’Any 2006
Després de triar entre les més
de 200 sardanes estrenades al
llarg del 2006, la Federació
Sardanista de Catalunya va
anunciar que el públic ha esco-
llit Essència d’aplec, del com-
positor Enric Ortí, com a Sar-
dana de l’Any 2006. La votació
popular també va atorgar el
primer accèssit a Mariona, de
Jordi Paulí, i el segon a Camè-
lia, de Joaquim Soms.
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Arcángel, laveudel flamenc
El ‘cantaor’ de
Huelva presenta
‘Ropa vieja’, el seu
tercer disc en solitari

Marta Porter
BARCELONA

La veu d’Arcángel és incon-
fusible, tant pel seu color
cristal·lí com per una musi-
calitat que és difícil de tro-
bar en el flamenc. Aquest
jove de Huelva que ha arri-

bat al cor d’ortodoxos i he-
terodoxos acaba de publicar
ara el seu tercer disc en soli-
tari, Ropa vieja, una petita
joia del flamenc que avui
havia de presentar en direc-
te a la sala Bikini de Barce-
lona, però ho ha hagut
d’anul·lar per malaltia.

Amb tot, queda aquest
Ropa vieja on combina les
composicions pròpies amb
les d’altres companys, que li
permeten “fer coses dife-
rents i aprendre contínua-

ment”. Reconeix que obvia
corrents i estètiques esta-
blertes i que se sent reflec-
tit en Chacón, Marchena,
Enrique Morente, Caracol i
la Niña de los Peines, sense
oblidar les qualitats “besti-
als” i el sentiment de Ca-
marón. “La tècnica és ne-
cessària però s’ha de posar
al servei de l’art. Jo prefe-
reixo ser imperfecte però
cantar amb sentiment, per-
què d’interpretar no se n’a-
prèn”, assegura.

En el disc, Arcángel dóna
especial importància a les
guitarres, interpretades per
Daniel Méndez i Miguel
Ángel Cortés. “És una gui-
tarra molt treballada i rica
harmònicament. És el com-
plement ideal de la veu”.

El jove cantaor, que ja
prepara un nou projecte per
la tardor per a la Biennal de
Màlaga i la Maestranza de
Sevilla, té clar que “el fla-
menc està vivint el seu mi-
llor moment”. ■

Unamostrad’Oscar
L’exposició ‘L’art de l’engany’, inaugurada al Museu del Cinema de
Girona, dóna a conèixer els creadors dels efectes especials

Elisabet Escriche
GIRONA

La majoria de gent recorda
King Kong, Terminator, ET
o el Faune, però molt pocs
saben qui són els pares
d’aquests personatges. Do-
nar a conèixer els creadors
dels efectes especials del
setè art és, precisament,
l’objectiu de l’exposició
L’art de l’engany, que ahir
es va inaugurar al Museu
del Cinema de Girona.

La figura de l’home
pàl·lid d’El laberinto del
fauno és l’encarregada de
donar la benvinguda a la
mostra, que es divideix en
dos àmbits. En el primer es
concentren les tres grans
icones d’aquest art: Willis

O’Brien, el pare del efectes
especials i de l’inoblidable
King Kong; el seu succes-
sor, Ray Harryhausen, gua-
nyador de dos Oscars i cre-
ador de les criatures de
Jàson i els argonautes; i
Stan Winston, autor de
Terminator o Alien, pels

quals va guanyar dos dels
tres Oscars que té. També
va fer els dinosaures de la
pel·lícula de Steven Spil-
berg Jurassic Park. Per ex-
plicar la seva feina s’ha uti-
litzat material bibliogràfic,
marxandatge de la col·lec-
ció particular del comissa-
ri de la mostra, Jep Porras,
i audiovisuals que mostren
petits fragments de les
obres mestres dels efectes
especials.

La segona part de l’expo-
sició explica la vessant més
artesana d’aquesta tècnica
a través de les peces fetes
durant els setze anys d’exis-
tència de l’empresa catala-
na DDT, que, amb David
Martí i Montse Ribé al cap-
davant, va guanyar aquest

any l’Oscar al millor maqui-
llatge per El laberinto del
fauno. En total es poden
veure una vintena de crea-
cions que han format part
de diferents films, acompa-
nyats per audiovisuals que
mostren el seu procés de
creació.

Entre el material que
s’inclou hi ha el cap del
Faune, el cos de silicona de
Kroenen de Hellboy de Gui-
llermo del Toro, el cap amb
tentacles de Dagon, l’home
empalat d’El segon nom, el
llop sense pèl de Romasan-
ta o la pròtesis de panxa
d’embarassada de Mar
adentro. També hi ha dos
ninots que va utilitzar-se en
dos anuncis de televisió:
Chuky i Groover.

“Tinc una especial predi-
lecció per aquest últim per-
què és la primera creació
que va tenir un reconeixe-
ment públic important”, va
explicar Ribé, que assegura
que l’Oscar no els ha provo-
cat un increment de feina.

El comissari va començar
a treballar en la mostra el
2005 perquè la gent pogués
conèixer què hi ha darrere
dels efectes especials i per
“desmitificar la imatge que
tot ho fa un ordinador”, ex-
plica. “No s’ha aprofitat
l’efecte mediàtic dels Oscars,
tot i que pot ajudar”, afegeix.

L’exposició es podrà
veure a Girona fins al 2 de
setembre. No es descarta
que viatgi cap a altres
punts de Catalunya. ■

Ribé i Martí posen al costat d’una de les seves creacions per a ‘El laberinto del fauno’, exposades al Museu del Cinema de Girona ■ EDDY KELELE / CLICK ART FOTO

El comissari
volia
“desmitificar
la imatge que
tot ho fa un
ordinador”

El jove ‘cantaor’ Arcángel acaba de treure al mercat el seu
tercer disc en solitari, on la veu juga amb la guitarra ■ AVUI




